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Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell
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Po prezidentu Masarykovi 
v roce 1928, Benešovi v roce 
1946 a Klausovi před devíti lety 
přijel minulý týden na oficiální 
návštěvu Velkého Meziříčí také 
současný prezident ČR Miloš 
Zeman.

Jeho první kroky vedly do obřad-
ní síně na  radnici, kde ho přivítal 
starosta města Radovan Necid. 
Zemana doprovázel hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a na radni-
ci zmíněné návštěvě byli přítomni 
i senátoři Bradáč a Veleba, někteří 
zastupitelé a radní, ředitelé příspěv-
kových organizací města, šéfové 
místních firem, vedoucí odborů 
městského úřadu a další hosté.
Po úvodním starostově slovu, pro-
mluvil Zeman, po něm krátce i Bě-
hounek. „Pane starosto, nemusíte 
mne zde vítat, já jsem tady vlastně 
doma. Přišel jsem na  Vysočinu 
v roce 1990,“ uvedl prezident, kte-
rý Velkému Meziříčí neřekne jinak 
než postaru Medřič. „Já se sem 
vrátím, já se sem i poslepu vrátím,“ 
uzavřel svůj proslov zároveň s po-
děkováním za dary. 
Krom toho si trojice připila 
na zdraví, což hlava státu okomen-

tovala slovy: „Vejdi a neuškoď.“ 
Posléze vyšel na pódium před rad-
nicí, kde na něho čekalo poměrně 
zaplněné náměstí lidmi. Ti poklá-
dali prezidentovi otázky, na  které 
on odpovídal.
„Já ho docela rád poslouchám, 
upřít se mu nedá to, že je zkušený 
rétor,“ řekl jeden z přihlížejících. 
Manželé, kteří stáli opodál zdůraz-
ňovali, že oni se sem přišli jen podí-
vat, ale rozhodně se mezi Zemano-
vy příznivce nepovažují. Pamatují 
si ale jeho návštěvu v našem městě 
před dvaceti lety, kdy byl tehdy ve 
funkci předsedy ČSSD. Také dvě 
studentky zdejšího gymnázia svým 
transparentem daly najevo, že roz-
hodně mezi příznivkyně nynějšího 
prezidenta nepatří.
I ve Velkém Meziříčí prezidenta 
doprovázel jeho tiskový mluvčí 
Ovčáček a další členové prezident-
ské kanceláře.
Před samotnou návštěvou vy-
hrával na náměstí orchestr ZUŠ. 
Kvůli vydatnému dešti ho ale 
moc lidí neslyšelo. Pršet přestalo 
až během setkání s občany. Krát-
ce po 18. hodině kolona aut naše 
město opustila.                        -red-

Pokračování na straně 2
Prezident Zeman promlouval na náměstí s občany. 
2x foto: Aleš Horký (Více foto: www.televizevm.cz)

Rodinné firmy bývají budovány s  perspektivou dlouhodobé 
existence za  hranice několika generací. Cílem rodinných firem 
totiž nebývá co nejrychleji zbohatnout, ale spíše vybudovat něco, 
co přetrvá a  zajistí obživu nejen generaci současné, ale i  těm 
následujícím.

Vážení čtenáři, dnes vám přinášíme speciální přílohu Medřičských lis-
tů, která se věnuje nejvýznamnějším rodinným firmám s dlouholetou 
tradicí v našem regionu.

Začínáme firmami, které byly založeny  po  sametové revoluci, po  roce 
1989, a působí tedy v našem městě úctyhodných pětadvacet let. Zajímavé 
jsou i tím, že ve svém názvu hrdě nesou svá jména – Auto Dobrovolný, 
Boty Štipák, Protisk Prchal a Stavebniny Smejkal.  Jde o rodinné firmy, 
které založili dědové, otcové či otcové se syny. U  zrodu prvních dvou 
jmenovaných podniků – Auto Dobrovolný a Boty Štipák – to byl otec se 
synem, další dvě firmy založily hlavy zmíněných rodin – tedy Antonín Pr-
chal a Libor Smejkal. Nicméně ve všech uvedených firmách pracují také 
další rodinní příslušníci – manželky, děti či další příbuzní.

Dnešní příloha představuje první čtveřici, na níž budou navazovat 
další (například Sklenářství Marek, které před pětadvaceti lety za-
ložil děd, po něm firmu převzal jeho syn a nyní ji vede jeho vnuk).
Věříme, vážení čtenáři, že v textech naleznete zajímavé čtení a ve 
fotografiích z doby zakládání známých velkomeziříčských firem si 
připomenete jejich historii. 
Uvedené podniky k našemu městu zkrátka patří.

Iva Horká
Více čtěte v samostatné, volně vložené příloze v dnešním vydání. 

Do Medřiče přijel prezident. V pořadí již čtvrtý

Provozní doba:
Po-Pa - 6:00-17:00
So - 8:00 - 11:00
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Na zastupitelstvu se 
vzedmuly vášně
Jeden bod zasedání zastupitelstva zabral polovinu času jako před-
chozích zhruba padesát. Šlo o kontrolu dozorčí rady městské spo-
lečnosti Jupiter clubu (JC) Velké Meziříčí. Kontrolní výbor před 
časem požádal radu města, která je v působnosti valné hromady 
JC, o kontrolu výstupů dozorčí rady této společnosti. Tu radní 
zamítli z důvodu nadbytečnosti. 

Nyní tuto záležitost znovu otevřel starosta Necid (ODS/TPM) s předem 
pečlivě připraveným komentářem a usnesením. „Četl jsem odpověď kon-
trolního výboru panu řediteli Dufkovi a jsem mírně řečeno zklamán. Od-
pověď není věcná, ale spíš osobní. Její tón je i částečně urážlivý,“ začal se 
svým komentářem Radovan Necid a pokračoval v citaci odpovědi na do-
pis ředitele JC Milana Dufka. Dopis je podle členů kontrolního výboru 
poněkud zmatený. Starosta Necid považuje počínání některých lidí v této 
záležitosti za politický boj. Snahu kontrolního výboru kontrolovat dozorčí 
radu JC označil za absurdní, neboť dozorčí rada je sama kontrolním or-
gánem. „Bude příště kontrolovat zastupitelstvo kontrolní výbor?“ položil 
téměř řečnickou otázku. Dále „namátkou“ vyjmenoval některé pasáže ze 
zápisů jednání dozorčích rad z dob minulých, kde zmiňoval ztrátovost úse-
ků JC – kina, kulturních akcí a zejména někdejšího týdeníku. Že nynější 
radniční měsíčník, kde pracuje Necidův bývalý stranický zástupce Petros 
Martakidis, je mnohem ztrátovější, však starosta Necid nezmínil. Závěrem 
svého proslovu navrhl usnesení, které umožní kontrolnímu výboru zkont-
rolovat dozorčí radu a valnou hromadu městských společností Jupiter club 
a Technické služby. 
Samotnému hlasování předcházela zhruba hodinová, místy vyostřená dis-
kuze především ředitelem JC Dufkem. Zastupitelé, kteří vstoupili do této 
rozpravy, byli rozděleni de facto na dva tábory. Radní města, kterých se 
jako valné hromady kontrola týká, na straně jedné. A ostatní diskutující 
zastupitelé na straně druhé. Usnesení zastupitelé nakonec schválili.

Emotivní vystoupení ředitele JC Dufka
„Delší dobu pociťuji, že se Jupiter club stal jakýmsi hřištěm pro politický 
boj opozice s koalicí či jednotlivých členů politických stran, kterým ‚při-
pískávají‘ tzv. nezávislá média,“ zahájil svůj velmi emotivní výstup ředitel 
JC Milan Dufek. „Chtěl bych členy kontrolního výboru ujistit, že mám 
problémy s páteří, s koleny, ale zmatený si určitě nepřipadám,“  přesvědčo-
val přítomné Milan Dufek. Několikrát ale zopakoval, že nerozumí závěru 
kontrolního výboru a proč žádá o další kontrolu. Zastupitelé, jež jsou zá-
roveň  v kontrolním výboru, trpělivě vysvětlovali mechanismy fungování 
tohoto výboru nebo rozdíl mezi zápisem a protokolem o kontrole. Dufek si 
také postěžoval, že se v médiích probírá pouze Jupiter club a nikoliv i další 
organizace.
Radní Miroslav Jágrik (ČSSD) prohlásil: „Mám pocit, že kontrolní výbor 
nedůvěřuje svým členům, kteří jsou členy zastupitelstva.“ K tomu pak do-
dal, že je přesvědčen, že rozhodnutím valné hromady (rady města) nebyl 
porušen zákon a ani nic, co by odpovídalo dobrým mravům.      Pokr. str. 2

Sbor Harmonie vystoupí na 
prestižním Prague Choral festivalu
Dobrou zprávou pro přízniv-
cie a  přátele velkomeziříčské-
ho pěveckého sboru Harmonie 
je, že už podruhé má to štěstí 
a  může se zúčastnit provedení 
jedné z  nejoblíbenějších skla-
deb světové hudební literatury 
CARMINA BURANA od Carla 
Orffa. 
Tentokrát to bude v rámci slav-
nostního závěrečného koncer-

tu pětidenního mezinárodního 
festivalu Prague Choral Festi-
val v Praze, který letos slaví už 
deset let svého trvání. 
„Pod taktovkou amerického 
dirigenta Matthewa Mehaffey-
ho společně s dalšími dvanácti 
sbory z USA, Čech a Moravy - 
což představuje celkem asi 300 
zpěváků - zazní toto dílo v Or-
ffově úpravě pro bicí nástroje 

a dva klavíry, tedy v provedení, 
které ještě více umocní strhu-
jící rytmiku díla,“ upřesnila 
sbormistryně Olga Ubrová. 
Slavnostní koncert se koná 
v nádherných prostorách Sme-
tanovy síně Obecního domu 
12. července 2016 v  19.30 ho-
din. A Harmonie bude u toho!!!                      
                        Více na straně 5.
                                    -ubr, red-
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Návštěva prezidenta republiky je vždy velkou událostí a nejinak tomu bylo 
i v pátek 30. června, kdy naše město navštívil pan prezident Miloš Zeman. 
Ten den jsem měl možnost s prezidentskou kolonou jezdit a věřte, že je to 
zážitek, nikoliv však pro slabé nervy. Vždyť považte – například plánovaný 
čas přejezdu z obce Martínkov (15 km za Moravskými Budějovicemi smě-
rem na Jihlavu), která byla oceněna titulem Vesnice roku kraje Vysočina, 
do Velkého Meziříčí byl 40 minut! To není pro to, aby se „papaláši před-
váděli“, ale aby se stihl náročný program, který je naplánován na minuty 
a také je tu bezpečnostní hledisko. Překvapilo mne, kolik lidí ve vesnicích 
čekalo u silnice, jenom pro to, aby mohli zamávat projíždějícímu panu pre-
zidentovi. Překvapilo mě i hezké přijetí prezidenta u nás na radnici, které 
proběhlo v obřadní síni za účasti vedení města, zastupitelů a významných 
místních podnikatelů, přítomni byli i  bratři Podstatzští. Atmosféra byla 

velmi srdečná, pan prezident byl ve výborné kondici a musím říct, že dobře 
si vedl i starosta Necid. Obřadní síň byla nabitá a ani si nikdo nevšiml, že 
chyběl jeden z radních, velmi agilních radních, který na takovýchto akcích, 
ať už teď, anebo v minulé době, vždy býval.
Z rukou starosty zde pan prezident převzal hned v úvodu tři symbolické 
dárky. Popelník, který k tomuto účelu vytvořil známý zdejší šperkař a umě-
lec Miroslav Štěpánek. Dále to byla hůlka od místního truhláře a restaurá-
tora Josefa Filipa a konečně láhev dobré slivovice. Popelník pan prezident 
okamžitě pokřtil a zapálil si. Hůlku poměřil s tou svou a zjistil, že je na výš-
ku téměř stejná jako ta jeho současná, no a slivovice byla ochutnána a shle-
dána jako výborná. Atmosféra v obřadní síni byla veselá až bujará, podob-
ně jako potom na náměstí, kde už mezi tím přestalo pršet. Zde prezident 
prokázal velice solidní znalosti o našem městě a centrální média zase uká-
zala, jak dovedou šikovně manipulovat a rozjíždět kampaně, které vlastně 
vůbec nevznikly. Jeden z četných dotazů přítomných občanů zněl, zda by 
podpořil referendum o vystoupení ČR z EU a z paktu NATO. Odpověď 
zněla ve smyslu, že se občanům nemá bránit v projevení svého názoru a že 
by tudíž s referendem o EU, nikoliv ale o NATO, neměl problém s tím, že 
sám by přesvědčoval o setrvání v EU. No a ještě ten den se rozjela mediální 
akce, že prezident Zeman chce referendum o vystoupení z EU. Prezident 
ovšem jenom odpověděl na otázku to, co následovalo, je jenom hra médií 
a politiků, kterým se to hodí. No a odpověděl to, co si skutečně myslí a to 
bez ohledu, co tomu kdo řekne. A v tom je problém našeho současného 
prezidenta, protože na tento typ debaty naše média ještě nedozrála. Se-
čteno a podtrženo, pokud by se někdo zeptal účastníků uzavřené debaty 
s prezidentem na radnici, tak by pravděpodobně dostal odpověď, že to bylo 
příjemné a milé, že prezident disponuje velmi širokým rozsahem znalostí 
a má velký přehled a že in natura je trošku jiný, než ho vytrvale vykreslují 
četná média. Jiný v tom dobrém slova smyslu, s dobrým vztahem k obyčej-
ným lidem a k této zemi. To není žádná hra, žádný populismus, jaký je mu 
vytrvale připisován, ale takový on zkrátka je.    Jan Veleba, senátor

Poslední červnový čtvrtek se naše město opět dočkalo významné spole-
čenské události, navštívil jej totiž prezident republiky ing. Miloš Zeman, 
společně se svým hostitelem, hejtmanem kraje Vysočina panem MUDr. 
Běhounkem. Návštěva byla zahájena na radnici diskusí hlavy státu s před-
staviteli našeho města, některými vedoucími městských příspěvkových or-
ganizací, s některými zástupci podnikatelské sféry, zástupci složek Integro-
vaného záchranného systému, nechyběli zástupci rodiny Podstazských… 
Starosta našeho města ing Radovan Necid zahájil setkání s panem pre-
zidentem opravdu netradičně, nabídl mu totiž hned na začátku diskuze 
umělecký kovový popelník, cigarety, flašku slivovice a  taktéž umělecky 
zpracovanou hůlku, což vše hlava státu s úsměvem přijala a ihned vyzkou-
šela. Návštěva tak měla od počátku poměrně uvolněný ráz. 
Nemohu si však odpustit poznámku, či spíše návrh. Pokud dojde někdy 
k repete této návštěvy, navrhuji přenést ji z půdy radnice do některé naší 
vyhlášené pivnice. Přece jenom si myslím, že pohled na lehce upjaté před-
stavitele města a naproti nim bohorovně pokuřující a popíjející nejvyšší 
představitele našeho státu a kraje patří příště spíše tam… 
Bez ohledu na tuto lehkou českou absurditu, odpovědi pana prezidenta na 
některé otázky byly velmi zajímavé. 
Tak například se domnívá, že brexit znamená oslabení jak pro Bri-
tánii, kde se pravděpodobně odtrhne Skotsko a připojí se k Unii, tak 
i pro tuto Unii. Že Unie konečně musí začít řešit podstatné věci, jako 
ochranu svých zevních hranic proti imigrantům a ne takové „důleži-
tosti“ jako normy rozměrů traktorových sedaček… že se musí vyměnit 
vedení Evropské komise, kdy její předseda Juncker již novou situaci 
nezvládá, je mu mimochodem vyčítáno, že moc pije a moc kouří… 
Zajímavý byl dotaz na plánovanou rychlodráhu v naší republice. Pre-
zident vysvětlil možnosti prodloužení francouzské TGV, kdy jedna 
z variant by bylo její pokračování z Frankfurtu (nikoliv nad Odrou, jak 

sdělil s úsměvem prezident) přes Mnichov, Prahu, Bratislavu, Budapešť 
a dále na východ druhá varianta vede přes Berlín, Varšavu a dále na se-
ver. Vysvětlil, proč není na ministerstvu dopravy k tomuto žádná kon-
cepce a proč toto v této otázce zaspává. Jednoduše proto, že se ministři 
velmi často mění… Nutno dodat, že setkání se skutečně dělo v přá-
telském duchu, nechybělo vzájemné oslovování se jmény a prezident 
neopomněl několikrát zdůraznit, že na Vysočině je skutečně doma… 
Po ukončení diskuze na radnici v  obdobné atmosféře pokračovala 
i diskuze s občany našeho města s prezidentem na náměstí…                                            
                                                     Text a foto: Jiří Kaše, zastupitel Velkého Meziříčí

Prezidentská šou

29. 6., 14.50 Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
zasahovala u dopravní nehody osobního vozidla na komunikaci u obce 
Horní Bory. Při nehodě se zranila jedna osoba a skončila v péči zdravotní-
ků. Hasiči na havarovaném vozidle provedli protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 19.00. Hasiči odstranili nebezpečný hmyz 
v obci Oslavice. 1. 7., - odstranění obtížného hmyzu v Petrávči.

zásahy hasičů

Nově uzavřená kolektivní smlouva garantuje zaměstnancům spo-
lečnosti i 5 týdnů dovolené.
Jihlavská společnost Motorpal uzavřela novou Kolektivní smlouvu se 
všemi čtyřmi odborovými organizacemi, které ve firmě působí. Smlou-
va má roční platnost – od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 a na jejím základě 
stoupnou tarifní mzdy všech zaměstnanců s výjimkou vrcholového ma-
nagementu o 3 procenta. Vzhledem k tomu, že firma v současné době 
prochází reorganizací v rámci insolvence, dojde k navýšení mezd ihned 
po schválení reorganizačního plánu věřiteli (nejpozději od 1. října 2016).
Zachovány zůstaly další zaměstnanecké benefity dohodnuté v předcho-
zích letech, např. příspěvky na stravování nebo odměny při odchodu do 
důchodu, aj. Nově je v ní zakotveno 5 týdnů dovolené.
„Z našeho pohledu jde o kompromis, který je podložen ekonomickými 
ukazateli, především pak nově získanými zakázkami. Motorpal si tak 
tříprocentní navýšení může dovolit, i  když právě prochází ozdravným 
procesem reorganizace. Dáváme tím též jasný signál, že stojíme o naše 
klíčové zaměstnance, bez nichž bychom se neobešli,“ uvedl předseda 
představenstva a generální ředitel Radim Valas.
Mzdy v Motorpalu dlouhodobě stagnovaly a patří k  těm nižším mezi 
strojírenskými firmami v regionu, což firmu při trvalém nedostatku pře-
devším technicky vzdělaných lidí a výrobních profesí, znevýhodňuje na 
trhu práce. „Jsme si toho vědomi a chceme s tím něco dělat. Rovnítko 
mezi tím je ale zřejmé – nahoru musí jít nejprve produktivita práce, tržby 
i zisk. Teprve pak se mohou dále zvedat i zaměstnanecké platy,“ dodal Valas.
Ladislav Dinnebier, předseda ZO OS KOVO Motorpal a.s. Jihlava: „ZO 
OS KOVO Motorpal a. s. Jihlava vzhledem k situaci, ve které se v součas-
né době firma nachází, bere vyjednané podmínky Podnikové kolektivní 
smlouvy jako splnění slibu, který byl začátkem roku deklarován novým 
vedením. Zejména 3% plošný nárůst mezd vnímáme jako gesto vede-
ní a příslib do budoucna, že mzdy ve firmě nadále adekvátně porostou. 
Kladně vnímáme i zakotvení nároku na 5 týdnů dovolené do PKS. Jed-
nání probíhaly korektně a byly na nich ze strany zástupců zaměstnanců 
předběžně navrženy i další možné kroky, jak zlepšit situaci zaměstnanců 
a věříme, že o nich budeme dále v průběhu roku jednat.“
Motorpal, a. s. patří k významným světovým výrobcům vstřikovacích 
systémů pro dieselové motory. Společnost Motorpal tvoří výrobní závo-
dy v Jihlavě, Jemnici, Batelově a Velkém Meziříčí, kde nyní celkem za-
městnává cca 1300 lidí. Letos si připomíná 70 let od zahájení výroby. -ks-

V Motorpalu stoupnou 
mzdy o tři procenta

Bratři Jan (vlevo) a František Podstatzští přijali také 
pozvání na setkání s prezidentem na radnici. Foto: jk

Přípitek prezidenta, hejtmana a starosty.

Ohlédnutí za velkou návštěvou

S  dotazem se na  M. Dufka obrátila zastupitelka Jiřina Jurdová (ODS/
TPM): „Proč je na sbírce listin poslední zápis z valné hromady z roku 2002, 
když ta povinnost trvá dále? Všechny listiny by se měly ukládat do sbírky 
listin a tohle tam chybí. Je tam pouze účetní závěrka, není tam ani ověření 
auditorské, nejsou tam zápisy z valných hromad, výroční zprávy, nic.“ 
Dufek se snažil tyto nedostatky vysvětlit tvrzením, že zmíněné dokumenty 
má uveřejňovat B. Prudík, který je člen dozorčí rady JC. „Takže pan Prudík 
to tam za posledních 14 let nevložil? Poslední zápis z valné hromady je tam 
z roku 2002. Od té doby tam není jediný zápis z valné hromady,“ doplnila J. 
Jurdová. Na to již M. Dufek odpověď neměl, ačkoliv jako ředitel organizace 
by ji rozhodně mít měl. 

Radní byli na výstup připraveni
Vyjádřením přispěl do diskuze také člen valné hromady a dozorčí rady JC 
Jiří Michlíček (ODS/TPM): „Jsem členem dozorčí rady od 1. března 2001. 
Letos v březnu jsem byl členem dozorčí rady 15 let. Za 15 let nikdy nikdo 
nevznesl ani jednu připomínku na práci dozorčí rady. Když někdo dosáh-
ne 15 let, tak se většinou gratuluje k tomu, že to tak dlouho vydržel. Takže 
já vám teď děkuji za toto ocenění.“
Místostarosta Josef Komínek (ČSSD) pověděl, že za zhruba 17 let, co je 
členem valné hromady obou společností (JC a TS), nezaznamenal žádnou 
kritiku na jejich činnost. Zároveň vyzval kohokoliv, kdo má podezření, že 
bylo cokoliv porušeno, nechť podá trestní oznámení.
 „Já budu zvažovat svá slova, protože na rozdíl od vás, kteří jste mluvili 
přede mnou (kromě Jiřiny Jurdové), vy všichni jste písemně připraveni 

na tento výstup,“ řekl zastupitel a člen kontrolního výboru Vilém Lavický 
(ODS/TPM). Ten mimo  jiné popsal rozdíly mezi zápisem a protokolem 
o kontrole. Zároveň s politizací této záležitosti zásadně nesouhlasil: „Jestli 
si někdo myslí a podsouvá mně politický podtext kontrol, tak je to ubohé. 
Protože nikdy jsem svoji politiku nespojoval s kontrolami. Že to je politic-
ký boj? V žádném případě pane starosto, ani pane místostarosto,  ani pane 
řediteli, ani Mirku Jágriku, v tom nehledejte žádnou politiku. Na komunál-
ní úrovni by to nebylo fér.“
K Lavickému se přidal další zastupitel a zároveň člen kontrolního výboru 
Petr Vrána (ČSSD): „Já si myslím, že není na místě jakákoliv hysterie z vaší 
strany. Milane, to nebyla kontrola zaměřená na tebe. Myslím si, že tam do-
šlo k nepochopení. To je kontrola činnosti dozorčí rady a valné hromady 
JC a tebe se to absolutně netýká, tak nechápu, proč jsi na to tak emotivně 
reagoval,“ a posléze doplnil, „kontrola činnosti Jupiter clubu a činnost ře-
ditele proběhla v pořádku. A my jsme se ještě chtěli ujistit, že je v pořádku 
činnost dozorčí rady a valné hromady. Nic víc. Co jste tady rozpoutali ty, 
pan starosta, pan Michlíček, netuším vůbec, o co vám jde.“
Předseda kontrolního výboru Karel Lancman (KSČM) se také snažil M. 
Dufkovi vysvětlit, že kontrolnímu výboru šlo o to, zkontrolovat výstupy 
dozorčí rady: „Požádali jsme radu města, aby nám tyto výstupy předložila. 
O nic jiného tam nešlo. Kdyby nám je tenkrát dali, tak by byl klid.“ Dodal, 
že tento výbor má dopředu naplánovaná svá jednání, a proto se sešel pár 
dní po kontrole v JC. 
Marie Ripperová ( KDU-ČSL) byla několikrát slovy Milana Dufka označe-
na téměř za viníka celé situace, jenom proto, že se na dubnovém zasedání 

zastupitelstva zeptala, jestli by rada města mohla přehodnotit svoje stano-
visko a kontrolu umožnit. „Nechtěla jsem reagovat, ale neustále je tady při-
pomínáno, co jsem řekla, tak bych chtěla připomenout, co jsem skutečně 
řekla, a jak to bylo myšleno. Právě proto, že se objevily různé připomínky, 
že se tam něco tutlá, tak jsem požádala radu o přehodnocení svého roz-
hodnutí,  aby kontrolu umožnila, aby tyhle dohady odpadly. A ne naopak, 
že na základě toho, že jsem něco řekla, se nějaké domněnky objevily. Ty už 
byly bohužel předtím. A proto si myslím, že je naprosto zbytečné, že se tady 
pan Dufek rozčiluje, protože takhle to rozhodně míněno nebylo.“

Člen kontrolního výboru Pavel Pešek 
naznačil možný precedens
Ke slovu se dostal i předseda KDU-ČSL a člen kontrolního výboru Pavel 
Pešek: „Jsou dvě věci, jedna je zápis z provedené kontroly Jupiter clubu 
a  jedna je zápis z  jednání kontrolního výboru. A  já si nemůžu pomoct, 
ale ty jsi, Milane, mezi tyhle dva zápisy dal rovnítko. Nevím, kdo ti dal 
zápis z jednání kontrolního výboru. Ten, kdo ti ho dal do ruky, si myslím, 
tuto věc nadále a  ještě více politizuje. Já si myslím, že nejjednodušší by 
bylo zveřejnit všechny materiály, a  tím by se pochybnosti rozptýlily,“ 
a  pokračoval, „pokud je tady naší kolegyni Marii Ripperové vytýkáno, 
že nemělo na zastupitelstvu něco padnout, tak jestliže, vážení zastupitelé, 
v  rámci pochybné politické korektnosti budete pátrat, zda tady něco 
můžete nebo nemůžete říct, tak nevím, kam jsme se to dostali.“
(Video ze zasedání můžete najít na stránkách Kraje Vysočina po zadání 
do vyhledávače: Videopřenosy zastupitelstva.)           Připravil: Aleš Horký

Na zastupitelstvu se vzedmuly vášně
Pokračování ze strany 1

Zrušena má být zastávka 
rychlíků v Křižanově
Zastupitel Velkého Meziříčí Vin-
cenc  Záviška na minulém zase-
dání přednesl problém, na nějž 
si stěžovali občané. Jde o zrušení 
zastávky pro rychlíky v Křižano-
vě, a to kvůli minimálnímu vy-
užívání ze strany cestujících. Ke 
změně má dojít na základě úpra-
vy jízdních řádů.

Starosta města Radovan Necid 
uvedl, že se poslali dopis na mi-
nisterstvo, ovšem moc nedoufá, 
že uspějí.  Pokud se chcete připo-
jit k výzvě za zachování zastávky 
rychlíků, můžete podat připo-
mínky na ministerstvo dopravy 
ideálně do 15. července 2016.

-red-
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Cyklisté na Vysočině mají možnost využít dvě nové stálé půj-
čovny kol ČD BIKE v  železničních stanicích Třebíč a  Žďár nad 
Sázavou. Kraj Vysočina totiž společnosti České dráhy, a. s., které 
celorepublikovou síť cyklopůjčoven pod označením ČD BIKE pro-
vozují a  rozvíjejí, poskytl dotaci ve výši 150 tisíc korun a  přímo 
se tak podílel na vybavení a  následném otevření nových půjčo-
ven. „Hlavním cílem projektu je zvýšení potenciálu ekologické 
dopravy a dostupnosti turistických atraktivit v regionech. Podob-
ný záměr máme i v Kraji Vysočina. Navíc rozšíření a zkvalitnění 
nabídky doprovodných služeb pro cykloturistiku je v  souladu se 
Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina, 
a  proto jsme se rozhodli cyklopůjčovny podpořit,“ uvedla radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a  cestovního 
ruchu Marie Kružíková.

K  dispozici jsou kvalitní pánská a  dámská zejména trekingová kola 
včetně výbavy. Výhodou půjčoven ČD BIKE je obecně jednotný sys-
tém v rámci celé ČR, přímá návaznost na hromadnou dopravu, příz-
nivé ceny půjčovného, především v kombinaci s vlakovou dopravou, 
a z pohledu cykloturistiky také možnost vrátit kolo v jiné než výpůjční 
stanici. Nejen proto využití půjčoven každým rokem roste a setkává se 
s kladnou odezvou u cykloturistů.
V Kraji Vysočina funguje v tuto chvíli pět celoročních půjčoven v Třebí-
či, Žďáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Telči a Světlé nad Sá-
zavou. Na dalších 14 místech je možné vypůjčená kola vrátit, stejně jako 
na dalších stanicích například Jihočeského nebo Jihomoravského kraje.
Bližší informace o podmínkách vypůjčení kol a možné bezplatné přepra-
vě kol najdete na http://www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kol-cd/-5888/.

Petr Stejskal, KrÚ Vysočina

Síť půjčoven jízdních kol se díky podpoře kraje rozrůstá

V  rámci studia už dvakrát zavíta-
la do Evropského parlamentu ve 
Štrasburku, dostala se mezi ty nej-
lepší na celostátním kole Olympi-
ády lidských práv, v německé kon-
verzaci patří mezi nejlépe mluvící 
středoškoláky v republice a organi-
zací hromadného psaní dopisů žá-
dajících propuštění nespravedlivě 
vězněné barmské studentské akti-
vistky přispěla k jejímu osvobození. 
Sarah Ouředníčková, nový Talent 
Vysočiny, dokázala za osmnáct let 
svého života mnoho. Přesto má do 
budoucna ještě hodně snů, které si 
touží splnit. „Jednou bych se chtěla 
stát státní zástupkyní, a  taky zalo-
žit neziskovou organizaci, která by 
dávala mladým lidem z  různých 
sociálních skupin možnost vyjádřit 
se k aktuálnímu dění. Je to hlavně 
naše budoucnost,“ vysvětluje stu-
dentka gymnázia.
Díky studijním úspěchům jste 
měla možnost podívat se do Ev-
ropského parlamentu ve Štras-
burku. Co bylo náplní těchto va-
šich cest?
Ve Štrasburku jsem byla dvakrát – 
v červnu na pozvání europoslance 
Jiřího Pospíšila, kdy jsme mohli 
z  pozorovatelny parlamentu sle-
dovat, jak Evropská unie funguje, 
a předtím na konci května, kdy se 
konalo Evropské setkání mládeže, 
tedy setkání asi sedmi tisíc pěti set 
mladých lidí pocházejících převáž-
ně z Evropy. Tam jsme byli přímo 
v  roli těch, kteří vymýšlejí různé 
návrhy, kteří hlasují. Heslem setká-
ní bylo „Společně můžeme dosáh-
nout změny“. Vyzkoušeli jsme si 
tam, jaké je to být europoslancem, 
ale také jaké je pokusit se něco 
změnit, přijít s  vlastními nápady. 
Některé z  nich budou na podzim 
prezentovány přímo Evropskému 
parlamentu. Moc se mi líbí, že je 
zajímá, co si mladí Evropané myslí.
Zazněla mezi předkládanými ná-
vrhy pro vás nějaká vyloženě pře-
vratná myšlenka?
Zaznělo tam mnoho podnětných 
myšlenek. Shodovali jsme se na-
příklad v  otázce obchodování se 
zbraněmi. Dnes už se totiž ví, že se 
některé zbraně, které jsou vyřazeny, 
dostávají do rukou různých teroris-
tických organizací. Tam si myslím, 
že je možné tu kontrolu zařídit. 
Když stát žádá po občanech, aby 
byli zodpovědní a platili daně, měl 
by si sám pohlídat, kam dává zbra-
ně, kam co prodává. My sice říká-
me, že bojujeme proti terorismu, ale 
tímto ho stát v podstatě podporuje.
Jak se vám těchto mimořádných 
studijních cest podařilo dosáh-
nout?

Zúčastnila jsem se Olympiády lid-
ských práv, o níž mi řekla paní pro-
fesorka Pokorná. Moc jí za to dě-
kuji, protože bez ní bych se k tomu 
nedostala. Z asi dvou tisíc sedmi set 
soutěžících jsem se dostala do finá-
lového kola mezi deset nejlepších. 
Tam jsme měli napsat esej na téma 
uprchlictví, a  tu si posléze během 
jedné minuty před porotou ústně 
obhájit. Já ji pojala spíše filozoficky, 
tak, jak uprchlickou krizi vnímám  
– jako symptom nějaké hlubší kri-
ze, krize evropské kultury a identi-
ty. Skončila jsem nakonec na dru-
hém místě, díky čemuž jsem měla 
možnost vyjet na studijní cesty do 
Štrasburku.
Byla pro vás tato olympiáda pří-
nosná i po nějaké jiné stránce?
Určitě. Měli jsme tam možnost 
vyslechnout zajímavé přednášky. 
Mimo jiné i od Amnesty Internati-
onal, kde jsem se dozvěděla o ma-
ratonu psaní dopisů, což je největší 
mezinárodní akce na podporu ne-
spravedlivě stíhaných a vězněných 
lidí. Na základě tohoto impulsu 
jsem tuto akci uspořádala na na-
šem gymnáziu. Napsali jsme úžas-
ných dvě stě sedmdesát pět dopisů 
a přispěli tak k propuštění barmské 
studentské aktivistky. Z  toho jsem 
měla asi nejlepší pocit za poslední 
dobu.
V  úterý jste také převzala Cenu 
hejtmana Kraje Vysočina jako 
nový Talent Vysočiny. Co tomu 
předcházelo?
To už se ví, jo? Tam to bylo souhrn-
ně za všechny mé studijní úspěchy, 
ale zejména asi za olympiádu v ně-
mecké konverzaci. Soutěžila jsem 
ve speciální kategorii, která je urče-
na pro bilingvní. Moje maminka je 
totiž Švýcarka. Tam jsem tedy vy-
hrála krajské i celostátní kolo, proto 
postupuji na mezinárodní olym-

piádu, která se uskuteční v Berlíně 
od 17. do 30. července. Budu tam 
spolu s lidmi z dalších asi šedesáti 
pěti zemí. Moc se na naši mezi-
národní spolupráci těším. Hlavně 
mám také velkou radost z toho, že 
si Kraj Vysočina váží svých studen-
tů. Jsem hrdá na to, že pocházím 
z Vysočiny.
Máte v  této oblasti ještě nějaké 
další ambice? Cíl, kterého byste 
chtěla v  nejbližší době dosáh-
nout?
Přála bych si založit organizaci pro 
mladé lidi, která by sice nepatřila 
k žádné konkrétní politické straně 
či ideologii, ale vyjadřovala by ná-
zory na aktuální společenská té-
mata, která ovlivňují život každého 
z  nás – třeba přijímání uprchlíků, 
jak a jestli vůbec o uprchlictví psát 
v  médiích a  podobně. Principem 
by nebyl zájem o politiku, ale zájem 
o  budoucnost. V  současné době 
v těchto oblastech není moc slyšet 
mladý hlas, a to je podle mě špatně. 
Někdy trochu postrádám nějaký 
mezigenerační dialog. Myslím si, 
že my mladí máme co nabídnout: 
naši energii, ideály. Každá myšlen-
ka začíná někde dole, zdá se být 
nerealistická, ale když se do ní vloží 
energie, může mít šanci.
Myslíte si, že jste svoje nadání 
„zdědila“ po někom z rodiny?
Co se jazyků týče, cit pro ně mám 
určitě po mamince a  její mamin-
ce – ty umějí plynuje hovořit pěti 
jazyky. Babička dodnes hodně ces-
tuje a mluví úžasně. A co se týká zá-
jmu o politiku, ten jsem asi zdědila 
po obou rodičích – táta byl hodně 
aktivní při revoluci. Po něm mám 
také určitě schopnost logického 
myšlení. Jsem asi takový mix svých 
rodičů, což je skvělé.

Kateřina Karmazínová
Foto: archiv Sarah Ouředníčkové

Sarah Ouředníčková: ‚Uprchlickou 
krizi‘ vnímám jako symptom nějaké 
hlubší krize – krize evropské kultury 
a identity

Po dlouhé době odchází z naše-
ho města do nového působiště 
evangelický farář Pavel Janošík. 
Na rozloučenou nám poskytl 
rozhovor, za který mu velmi dě-
kujeme. Děkuji mu ale také za 
jeho Řádky na neděle, které psal 
pro někdejší týdeník Velkome-
ziříčsko a  předně za Duchovní 
slovo, jímž přispíval také do na-
šeho nového týdeníku Medřičské 
listy.                                     Iva Horká

Jako první mne napadá otázka, 
jak se cítíte, když po tolika letech 
měníte své působiště?
Především cítím, že nazrál čas 
změnit místo. Dále vděčnost za 
milá slova, která jsem v posledních 
dnech na svou adresu slyšel. Také 
určitý smutek, protože opouštím 
místo, které mi do značné míry 
přirostlo k  srdci, ale zároveň se 
i docela těším na začátek nové eta-
py života.
Na co budete nejraději vzpomí-
nat?
Na konkrétní lidi a místa, se který-
mi mám spojené zlomové životní 
okamžiky nebo hezké prožitky.
A na co naopak chcete raději za-
pomenout? Bylo něco negativní-
ho, co se Vám ve Velkém Meziříčí 
opravdu nelíbilo?
Obecně považuji za moudré umět 
zapomínat na to, kdo mi kdy ublí-
žil, a nenosit si v sobě zášť, zlobu či 
hořkost vůči druhým. Průběžně se 
o to snažím a jistě to není vůbec zá-
vislé na místě. Leccos se mi tu líbilo 
i nelíbilo, podobné by to bylo jinde, 
a čeká mne to i na novém místě.
Těšíte na změnu prostředí?
Rozhodně ano. Chci zkusit něco 
jiného než doposud. Od změny si 
slibuji jisté osvěžení a  především 
nové impulsy. Možná to nebude 
jednoduché, ale je to pro mne vý-
zva.
Co na rozhodnutí říká Vaše žena 
a  děti? Nebo jste se rozhodovali 
společně? Co hráli největší roli?
Rozhodnutí zrálo delší čas a hodně 

jsme o něm doma mluvili. Děti se 
s tím postupně smířily. Roli hrálo 
více věcí, velkou výhodou bude, že 
budeme blíže svým rodinám.
Dosáhl jste během svého působe-
ní ve Velkém Meziříčí nějakého 
úspěchu, na který jste hrdý?
Přemýšlet o  úspěšnosti a  hrdosti 
v souvislosti s farářováním mi není 
blízké. Hodnocení svého působe-
ní bych raději přenechal druhým 
a  především Pánu Bohu. Jsem 
však schopen říci, co mne těšilo. 

Především setkávání a  rozhovory 
s lidmi při nejrůznějších příležitos-
tech – při bohoslužbách, koncer-
tech a večerech s hosty, ve věznici, 
při návštěvách a  jiných akcích… 
Skvělé a  inspirativní byly kontak-
ty s Holanďany, které sbor už roky 
pěstuje. Dále mne bavilo psaní 
a tvoření – ať už nedělních kázání, 
ale třeba i článků do novin nebo ji-
ných textů. Jisté potěšení jsem na-
šel i v průběžném rekonstruování 
Husova domu. Úpravy, ke kterým 
došlo, jsou z mého pohledu pove-
dené. Snažil jsem se o  otevřenost 
a  spolupráci – s  jinými církvemi, 
ale i s městem.
Na jaké místo odcházíte a co vás 
v novém prostředí čeká?
Odcházím do Opavy, kde jsem 
absolvoval po studiích roční praxi. 
Místo tedy trochu znám a částečně 
vím, co mne čeká. Zároveň se rád 
nechám překvapit něčím novým, 
uplynulo přece 16 let…Čeká mne 

více práce, dostanu totiž na starost 
ještě jeden sousední sbor. A  jako 
rodinu nás čeká život ve větším 
městě se všemi výhodami i nevý-
hodami, které z toho vyplývají.
Novou farářkou se od července 
stává Markéta Slámová. Myslí-
te si, že bude mít těžké začátky, 
když je to první žena, která kdy 
tuto funkci ve městě zastávala?
Nepředpokládám, že by měla moje 
nástupkyně nějaké těžké začátky. 
Má dost zkušeností a zná prostře-
dí Vysočiny, protože od roku 2005 
působí v Novém Městě na Moravě 
a  Bystřici nad Pernštejnem. Sbor 
si ji navíc docela jednoznačně vy-
bral ze tří kandidátů, kteří se přijeli 
představit. Myslím, že dobře a citli-
vě naváže na to, o co jsem se snažil, 
ale zároveň přijde s novými důrazy.
Ve Velkém Meziříčí jste pořádali 
večery s  hosty i  různé koncerty. 
Máte takové ambice i v prostředí, 
do kterého míříte?
Jak už jsem pověděl, pořádání 
těchto akcí mne velmi těšilo. Budu 
se snažit v tom pokračovat a mys-
lím, že to ode mne na novém místě 
také čekají. Není to ale nějaká moje 
ambice, spíše ke mně takové aktivi-
ty jaksi už patří.
Hodláte se nějakým způsobem 
do Meziříčí vracet?
Máme tu jako rodina plno přátel 
a prožili jsme tu krásná léta života, 
tak se tu občas určitě objevíme.
A nebude Vám chybět psaní řád-
ků do našich novin :-)? (Nám 
tedy ano :-) ).
Ze začátku asi moc ne, po čase 
nejspíš ano :-)… Někdy to bylo ná-
ročné, zvláště když se blížila uzá-
věrka a  já si lámal hlavu nad tím, 
o čem mám psát. Odměnou však 
byly milé reakce čtenářů a z  toho 
plynoucí vědomí, že články někdo 
sleduje. A to, že to nebyli jen lidé 
„kosteloví“, mne těšilo o to víc.
Děkujeme za odpovědi na otázky, 
které sestavila Kateřina Karmazí-
nová a Iva Horká.

Foto: Iva Horká

Rozhovor s farářem Pavlem Janošíkem

Foto: Ateliér Jitky Bradáčové

Sarah Ouředníčková stojící na schodech druhá zleva.

Policisté z  obvodního odděle-
ní ve Žďáře nad Sázavou pát-
rají po pachateli, který v  noci 
ze středy na čtvrtek posprejo-
val bílým sprejem registrační 
značky u osobního automobilu 
Peugeot, který byl zaparkovaný 
na parkovišti v ulici Brodská ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Doposud neznámý pachatel 
tak způsobil majiteli osobního 

automobilu škodu ve výši 800 
korun. Na místo vyjeli policisté 
z  obvodního oddělení ve Žďá-
ře nad Sázavou, kteří provedli 
ohledání místa činu a následné 
šetření v jeho okolí. 
Policisté v  této souvislosti za-
hájili úkony trestního řízení 
a celý případ prověřují jako po-
škození cizí věci.

-Policie ČR-

Posprejoval registrační 
značky u osobního auta
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PRODÁM
* Dětský kočárek Retrus Fire 3in1. 
Funkční, červenočerný,  po dvou 
dětech, korbičky jako nové, podvo-
zek je odřený. Vhodný jako druhý 
kočárek, skladný do auta. Hluboká 
korbička, sporťák i autosedačka. 
Cena 1500 Kč. Zimní zavinovačku 
do autosedačky Emitex, oranžová, 
300 Kč. Tel.: 739 673 472
* Med od vlastních včel, pastový 
(jarní byliny, řepka) i tekutý kvě-
tový smíšený (lípa, ostružiny, ma-
liny). 130 Kč/kg. Tel.: 739 673 472.
* Levně dvojpístový kompresor 
na kolečkách. Tel.: 777 204 924. 
* Sporák Zanussi se sklokera-

mickou deskou, zachovalý. Cena 
2000 Kč. Tel. 777 636 237.
* Letní pneu 175/70 R13, 4 ks, 
1000 Kč, zimní pneu 155/70 R13, 
4 ks 1000 Kč. Tel.: 736 100 865.
* Obraceč a nahrnovač „TON“. 
Cena dohodou, tel.: 721 610 388.
* Zahradu na Fajtově kopci ve 
VM, 600 m², klidná část. Elektri-
ka, voda. Tel.: 605 054 470.
* Chatu u  obce Zahrádka, 7  km 
od Náměště. Elektřina, voda. 
Cena dohodou. Tel.: 605 054 470.
* Byt 2+1 ve Velkém Meziří-
čí. Cena 1.090.000  Kč. Telefon: 
605 054 470.

* RD v Dobré Vodě. Cena doho-
dou. Tel.: 605 054 470
* RD 4+1 v Martinicích, zrekon-
struovaný, se zahradou, plynové 
topení. Nebo vyměním za byt ve 
Velkém Meziříčí + doplatek. Tel:. 
603 369 094.
*  Zahradu s chatkou na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí, 700 m². 
Tel.: 731 457 371.
* Chalupu 2+1 v Rudě. Cena 
750 tisíc Kč. Tel.: 731 457 371.

KOUPÍM
* Vzduchovku Slavia, mož-
no i  na náhradní díly. Tel.: 
604 533 034.
* Hutní masivní sklo různých 
barev a  tvarů od  roku 1900–
1990 a jiné zajímavé druhy skla 
i  vícebarevné nebo čiré kom-
binované s  porcelánem nebo 
kovem, broušené sklo pouze 

do  roku 1960. Slušné jednání 
platba výhradně v  hotovosti. 
Tel.: 737 789 008.
* Staré obrazy různých moti-
vů (krajiny, portréty, akty, ab-
strakce, zvířecí i  mořské moti-
vy) a  jiné, i  poškozené, koupím 
i  jiné dekorační věci starožitné-
ho charakteru, například hodi-
ny, hudební nástroje, porcelán, 
hutní sklo, pohledy, sochy. Pro 
zařízení stylového penzionu. 
Rychlé a  solidní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 704 787 323.

RŮZNÉ
* Hledám kamaráda nebo ka-
marádku. Tel.: 704 292 545.
* Slušný důchodce hledá uby-
tování v soukromí v rodinném 
domě nebo chalupě v lokalitě 
Olší a okolí. Předem děkuji. Tel.: 
603 393 183.

VYKOUPÍME AUTO v  ja-
kémkoliv stavu i  bez STK, 
cena do 30.000 Kč nebo 
dohodou. Prozvoňte, zavo-
láme, i  SMS – 720 565 756.

Vzpomínáme

PŮJČKY
před výplatou

do 5000 Kč.
Bez registru.

Tel.: 731 457 371.

Zubní pohotovost
9. 7. 2016 MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P. 
10. 7. 2016 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, V. Bíteš
16. 7. 2016 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81
17. 7. 2016 MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80
23. 7. 2016 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
24. 7. 2016 MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7
30. 7. 2016 MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71
31. 7. 2016 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. Pern.
6. 8. 2016 MUDr. Ondřej Bartoš, Na městečku 310, Nové Veselí
7. 8. 2016 MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2,
13. 8. 2016 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201
14. 8. 2016 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S
20. 8. 2016 MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.
21. 8. 2016 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. Pern.

To, že čas rány hojí
je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 10. července 2016 uplyne 15 let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Václav Dvořák z Pustiny. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Inzerce

MUDr. Žák odchází do důchodu. Akutní případy ošetří po dohodě ostatní 
stomatologové. Jsme dohodnuti s novým zubním lékařem, probíhá vyřizování 
administrativy.
GYNEKOLOGIE – po dobu letních prázdnin nebude v pondělí přítomna sestra 
v ambulanci.
Od 1. 7. 2016 je změna ordinačních hodin v ambulanci endokrinologie – pondělí 
a čtvrtek (do 30. 6. středa), časy zůstávají beze změny 
Od 1. 7. 2016 začala v Domě zdraví působit MUDr. Petra Pašková, která se při-
pravuje na atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé. Odborným 
školitelem je MUDr. Jiří Šurda, pod jehož dohledem bude paní doktorka pracovat. 
DOVOLENÁ – ČERVENEC
MUDr. Žižlavská neordinuje, nástup od 13. 9. 
MUDr. Tachir v červenci a v srpnu neordinuje
MUDr. Nováček v červenci a v srpnu ordinuje jen ve čtvrtek
MUDr. Peňáz 8. 7., 11. 7., 13. 7. 
MUDr. Horáková 8. 7.
MUDr. Bednářová do 8. 7. (včetně)
MUDr. Fráňa do  8. 7. (včetně)
MUDr. Nováková do  8. 7. (včetně)
MUDr. Zeman do  8. 7. (včetně)
MUDr. Šajnar do  8. 7. (včetně)
MUDr. Jurková do  12. 7. (včetně)
MUDr. Zemanová do 15. 7. (včetně)
MUDr. Vacek 7. 7.
MUDr. Drábek 7. 7.
MUDr. Šurda 7. 7. a 8. 7., 25. 7. – 7. 8.
MUDr. Matznerová 11. 7. – 15. 7. (včetně)
MUDr. Mráz 11. 7. a 18. 7.
MUDr. Urbánková 11. 7. – 20. 7. (včetně)
MUDr. Dvořáková 12. 7.
MUDr. Krejčí 15. 7. a 22. 7.
Bc. Bibrová Jana 25. 7. – 7. 8. – zastupuje Miriam Hladíková
 tel.: 721 803 022
Od 1. 8. 2016 otevíráme pracoviště dentální hygieny, objednávky na tel. 
773 751 764 Martina Bílková, DiS. Pouze na doporučení od registrujícího zubní-
ho lékaře. Podrobnosti naleznete na http://www.dumzdravi.cz/.

Oznámení o přerušení el. energie
7. 7. Velk,é Meziříčí 7.15 – 16 ul. Nad Tratí 20, 22, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 11. 7. Velké 
Meziříčí 7.00 – 11.00 obchod Kaufland. 11. 7. 7.15 – 16.00, 21. 7. 7.15 – 17.00, 
28. 7. 7.15 – 17.00 Velká Bíteš napájená z trafostanice s názvem T03 Důchodci.: celá 
ulice Tyršova, Zahradní, Za Uličkami, dále na ulici Lánice č.p.45 a 63 a na ulici Druž-
stevní č.p. 584. 12. 7. Velké Meziříčí 7.30 – 15.45 ZŠ Oslavická 1800/20, VAS, HZS, 
13. 7. Velká Bíteš 7.15 –  17.00 ulice Sadová, Za Školou mimo č. p. 560, 577, 647, 
399, na ulici Na Valech č. p. 264, 331, 353, 500, 581 a parcela č. 1339/12

Nádražní 530/27, 594 01 Velké Meziříčí
přijme pracovníka profese:

nástup možný ihned, vhodné i pro absolventy

Požadujeme: zkoušku dle vyhl. č. 50/1978 Sb. – může být i neplatná – 
firma zajistí její obnovení

Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, náborový příspěvek ve výši 
10 000 Kč, práci v regionu, pracovní doba cca od 7 do 15 hodin, zázemí 

stabilní společnosti.

Kontakt: ing. Radek Martinec – 777 567 062

1936 – 2016

Sbor dobrovolných hasičů Mostiště vás zve na oslavu

80. výročí založení sboru
Sobota 16. července 2016, sportovní areál v obci Mostiště
 8.45 h – příjezd hostů ke Kulturnímu domu
 9.00 h – průvod do kostela sv. Marka
 9.30 h – mše svatá za hasiče a svěcení praporu
10.50 h – svěcení hasičské zbrojnice a techniky
11.30 h – slavnostní oběd pro členy SDH a hosty
13.45 h – průvod od Kulturního domu na hřiště
14.00 h – předání vyznamenání a ocenění na hřišti
14.40 h – sportovní ukázky členů sboru a pozvaných hostů
19.30 h – taneční zábava na hřišti s kapelou Rámus Rock
Hosté: HZS kraje Vysočina, Policie ČR, Hasičský speciál z Letecké základny Náměšť
Po celé odpoledne bude na místě hrát dechová kapela Toufaranka z Rudíkova.
Občerstvení zajištěno.

* Prodám stavební pozemek ve 
VM, 1500  m². Kompletní sítě. 
Cena dohodou. Tel.: 731 457 371.

DARUJEME ŠTĚNĚ, fenku, křížence 
německého ovčáka (matka) a jezevčíka 
(otec), Je pět týdnů stará a očkovaná. 
Pokud hledáte krásné zdravé štěně na 
vycházky, mazlení a rošťárny v přírodě, 
je ideální. Tel. 774 254 383.

Podekování

Hledáme ztracené speciální brýle. 
Odměna jistá

V pátek 1. 7. ve 20.00 jsme byli nakupovat v  Kauflandu ve Vel-
kém Meziříčí. Na parkovišti v místě pro vozíčkáře na druhém poli 
od prodejny 3,5letý syn odhodil brýle, které jsem sebrala a dala do 
tašky. Pravděpodobně musely vypadnout z tašky, když jsem dávala 
kočárek do auta. Prosíme pokud je někdo našel, o vrácení.

Jedná se o speciálně upravené brýle na jednom oku 0,5 a na dru-
hém 3,5 dioptrií do dálky. Koupili jsme je před čtyřmi měsíci a stály 
5000  Kč. Náš syn má Downův syndrom a  doposud brýle docela 
dobře snášel, ale poslední dobou je dost často odhazoval. Když 
jsme mu na ně dala šňůrka, zahazoval je ještě víc. První, které jsme 
koupili, měly gumičku kolem hlavy, ale ty byly tak nekvalitní, že 
mu nerezocelová obroučka zrezivěla. Tak jsme pořídili tyto, které 
ztratil. Byly značky Adidas, o mnoho kvalitnější než předešlé, ale 
neměly potřebnou gumičku okolo hlavy. Obroučky byly modré, 
pacičky bílé a na boku stříbrná značka adidas. Část paciček, která 
byla za uši, byla černá.

Pokud by syn brýle nenosil, bylo nám řečeno, že by na to horší očič-
ko oslepnul. Proto snažně prosíme o jejich navrácení.

Nálezci vyplatíme odměnu deset procent. Děkujeme. 

Kontakt: 739 301 221

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit v pátek dne 
24. června 2016 a doprovodit na poslední cestě pana 

Rudolfa Němce z Jabloňova. 

Rovněž upřímně děkujeme za projevenou soustrast 
a ochotu pana faráře. 

Zarmoucená rodina
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Akce v Bíteši

Akce VM a okolí
Do 2. 9. ZAHRADA ANEB HURÁ ZA KOCOUREM!
Výstava žáků ZUŠ Velké Meziříčí. Výstavní síň Městské knihovny VM
Do 25. 9. VÝSTAVA PANENEK V BOBROVÉ
Každou neděli 14 – 17 h ve staré škole vedle kostela, www.retro-panen-
ky.webnode.cz/
9. 7. CO SE NENOSÍ – PROMÍTÁNÍ FILMU + DISKUZE
V 18 hodin Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, Velké Meziříčí
10. 7. POUŤ VÍDEŇ
16. 7. OSLAVA SDH V MOSTIŠTÍCH
24. 7. POUŤ KÚSKY
26. 7. MALÁ POUŤ KE SV. ANNĚ V LAVIČKÁCH
31. 7. POUŤ VE LHOTKÁCH
31. 7. POUŤ OSOVÉ
7. 8. POUŤ OSLAVICE
7. 8. POUŤ V ROUSMĚROVĚ

Kino Jupiter
7. 7. v 18 hodin
HLEDÁ SE DORY
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mlá-
deži přístupný.
7. 7. ve 20 hodin 
PAŘBA V PATTAYI
Vstupné: 100 Kč, 97 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
14., 15., 16., 17., 22., 24., 28. 
a 29. 7. v 18 hodin
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ 
DRCNUTÍ
Vstupné: 130 Kč, 95 minut, mlá-
deži přístupný.
14. 7. ve 20 hodin

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Vstupné: 110 Kč, 98 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
15. 7. ve 20 hodin 
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Vstupné: 130 Kč, 98 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
24. 7. ve 20 hodin
UČITELKA
Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mlá-
deži přístupný.
28. a 29. 7. 20 hodin
SEZN@MKA
Vstupné: 110 Kč, 90 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Kulturní léto
Do 31. srpna 2016
8. 7. 19.00 – 21.00 KONCERT: ŽALOZPĚV – AKUSTICKÁ HUDBA 
Z VYSOČINY
9. 7. 20.00 – 22.00 KONCERT FRANTA KASL A BAND
10. 7. 19.00 – 21.00 KONCERT JAROSLAVA HUTKY
16. 7. 20.00 – 22.00 KONCERT WALDA NERUŠIL A WALDA BAND
17. 7. 20.00 – 22.00 KONCERT SKUPINY ŠERO
18. 7. 22.00 – 23.55 LETNÍ KINO NA NÁM. – SEDMERO KRKAVCŮ
19. 7. 22.00 – 23.55 LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ – ŽIVOT JE ŽIVOT
20. 7. 22.00 – 23.55 LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ – GANGSTER KA
21. 7. 22.00 – 23.55 LETNÍ KINO – GANGSTER KA AFRIČAN
22. 7. 19.00 – 20.30 PEPA ŠTROSS
23. 7. 20.00 IMPRO BAND
30. 7. 19.00 – 21.00 DIVAD. PŘEDST. PRO DĚTI – NEŠŤASTNÝ 
ŠAFÁŘŮV DVOREČEK a JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL
31. 7. 20.00 – 21.30 STRÁNÍCI
5. 8. 19.00 – 21.00 RECITÁL EVY HENYCHOVÉ
6. 8. 19.00 – 22.00 ZÁBAVA POD LÍPAMI
7. 8. 17.00 – 19.00 MISTŘÍŇANKA
12. 8. 19.30 – 22.00 KONCERT SKUPINY KAPRIOLA
14. 9. 18.00 – 21.00 KONCERT KUSPOKON
19. 8. 19.00 – 21.00 F.T.PRIM
20. 8. 19.30 – 21.30 KONCERT COUNTRY SKUPINY STETSON
21. 8. 18.00 – 20.00 VESELÁCI
27. 8. 18.00 – 20.00 D.N.A: BRNO – KONCERT
27. 8. 20.00 – 22.00 THE SHOTS
28. 8. 18.00 – 20.00 VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC DIXIE LAND

Úterý 20. září 2016 * 19.30 hodin
P.R.S.A.
Žádná z pětice hrdinek nezná svého otce a na otce svých dětí se snaží 
co nejrychleji zapomenout… Dámská jízda nejrychleji zapomenout… 
Dámská jízda nejen pro ženy. Hrají: Kristýna Leichtová, Ilona Svobo-
dová, Jana Bernášková a další…
Úterý 4. října 2016 * 19.30 hodin
JMÉNO
Polštářová bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni, že svá omezení už 
dávno překonali. Hrají: Jan Dolanský, Roman Zach, Linda Rybová, 
Petr Lněnička, Jana Janěková ml.
Úterý 8. listopadu 2016 * 19.30 hodin
JISTÉ, PANE PREMIÉRE
Břitká komedie o tom, jak se dělá velká politika. Hrají: Karel Heřmá-
nek, Dana morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek jr. a další.
Úterý 22. listopadu 2016* 19.30 hodin
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Madame Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil tančit… 
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel Kříž, vítěz soutěže StarDance 2010.
Velký sál JC VM. Změna programu vyhrazena! Cena permanentky 1200 Kč.
Tel. 566 782 001, 004.

Divadelní sezona podzim

Zájezd
na muzikál
Angelika
podle historického 
románu Anne Golon
Sobota 19. listopadu 
2016
Objezd od Billy 
v 9.30 hodin
Vstupenka 799 Kč 
+ 350 Kč doprava
Přihlášky v kance-
láři Dózy, nebo tel. 
566 781 853,
uzávěrka 10. srpna

17. července 2016 16 – 18 hodin
vystoupí Moravanka na návsi v Heřmanově, vstupné 100 Kč

Folkový festival Prameny se letos koná 23. července v Níhově 
Již posedmé se v Níhově potkají příznivci folkové hudby. V nádher-
ném prostředí a v jasu léta zazní krásná hudba hned od čtyř kapel. 
Festival začíná v sobotu 25. července v 17 hodin v Níhově za hos-
podou. Zahájí jej bohoslužba, protože výtěžek festivalu je určen na 
stavbu nových varhan v kostele v Březí. Dále od 18 hodin vystou-
pí v hodinových rozestupech hudební kapely Bezobratři, Žalozpěv, 
4zdi a Isara. Hlavním sponzorem festivalu je První brněnská strojír-
na Velká Bíteš a o akci se dozvíte i ve vysílání radia Proglas.            -lak-

Do 19. srpna
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5
Pondělí 4. července v 19.00 hodin
„KOLTY SPRAVEDLNOSTI“
Komedie z Divokého západu. Vstupné dobrovolné. Kulturní dům, Vl-
kovská 482, Velká Bíteš
Pátek 8. července v 19.00 hodin
ROCKOVÁ ZÁBAVA S ROBUR-ROCK
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Pátek 15. července v 18.00 hodin
COUNTRY ZÁBAVA S KAPELOU „NACONOTY“
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Středa 20. července ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Beseda o válečné historii Kutin s panem Karlem Velebou.
Sobota 30. července v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE
Hrad Kozlov, Studenecké rybníky, Ocmanice, Vyhlídka, Tasov… Sraz 
u fotbalového stadionu
PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Úterý 12. července – Letní škola seniorů – Aby stáří nebolelo, aneb jak využí-
vat přírodu a osvědčené rady našich babiček. Přednášející: Iva Georgievová
Úterý 26. července – Uzel na paměti, aneb Paměťové techniky, které 
nám zjednoduší každý den. Přednášející: Jana Vejsadová
Úterý 9. srpna – Život kosmonauta na oběžné dráze, aneb jak vypadá kos-
mická kuchyně či koupelna a další běžné činnosti. Přednášející: Tomáš Přibyl
Úterý 23. srpna – Zahrada pro radost i pro zdraví, aneb Co zvládne-
me na zahradě v seniorském věku a posílíme své zdraví. Přednášející: 
Peter Gajdoštin
Úterý 6. září – Emoční inteligence, aneb Když poznáme sami sebe, po-
chopíme i ty druhé a ještě něco navíc… Přednášející: Monika Brzoňová
Středa 27. – sobota 30. července od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 27. 7. – „Sedmero krkavců“, 28. 7. – „Život 
je život“, 29. 7. – „Gangster Ka“, 30. 7. – „Gangster Ka Afričan“
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Neděle 7. srpna od 15.00 do 17.00 hodin
„POD TOU NAŠÍ STAROU LÍPOU“
Hudební program staročeských lidových písní nejen s heligonkami, 
„vozembouchem“, houslemi a klarinetem. Pódium vedle kulturního 
domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš, v případě nepříznivého počasí bude 
akce přesunuta do sálu kulturního domu.

Pátek 8. července 2016 od 19 hodin.
Hostinec u Brány, Velké Meziříčí.
Posezení se koná na zahrádce – za každého počasí.

VIII.
Chlumecký 
festival Blue 
Grass Music
Sobota 6. srpna, v 19 hodin, 
kulturně-sportovní areál 
v Chlumku

Koncert Blue grassových 
kapel Dřevěná tráva, Burizon, 
Od plotny skok

Vstupné 100 Kč • Dopro-
vodný program • Občerst-
vení zajištěno

Noc pod stanem
Milí občané a milé děti, dovolujeme si vás pozvat na tradiční noc pod 
stanem, která se koná od 9. do 10. července 2016 na místním hřišti 
od 16 hodin. 
S sebou pouze spacák a karimatku v případě přespání. 
Občerstvení a bohatý noční i denní program zajištěn. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Duchovní slovo:

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Naše žáby
(Seriál o přírodě na pokračování.)

Čtvrtek 7. 7. 7 h Mše sv.: Za P. Jo-
sefa Šikulu. 9 h Pohřební mše sv.: 
Za †  Libuši Doležalovu. Pátek 
8. 7. 8 h Mše sv.: Za † rodiče Ma-
louškovy a příbuzné, bratra Dra-
homíra a sestru Květoslavu a Boží 
požehnání pro rodiny. 14 h – 16 h 
svátost smíření a  adorace a  vý-
stav NSO. Sobota 9. 7. 7 h Mše sv.: 
Za Andělu Požárovu, Františka 
Požára, rodiče a sourozence Požá-
rovy. 12 h Svatba: Radek Sedláček 
– Michaela Nožičková. 18 h Mše 

sv.: Za †  Josefa Davida, rodiče, 
sourozence a duše v očistci. Nedě-
le 10. 7. – 15. neděle v mezidobí 
7.30 h Mše sv.: Za farníky. 9 h Mše 
sv.: Za manžela Oldřicha Kuče-
ru, bratra a  rodiče. 10.30  h Mše 
sv. pro rodiny s dětmi: Za živou 
a † rodinu Bojanovských, Přibylo-
vu, Kuřátkovu a Doležalovu. 18 h 
Mše sv.: Za Josefa Drápelu, rodinu 
Drápelovu, rodinu Celých a živou 
a † přízeň. 11 h Poutní mše svatá 
Vídeň.

Farní oznámení
Ve čtvrtek a v pátek večerní mše 
svatá ve Velkém Meziříčí nebude.
Kalendář plánovaných akcí
Za 3 týdny začíná Světový den 
mládeže v  Krakově. Jedná se 
o  mimořádnou příležitost, jak 
prožít jubilejní rok milosrden-
ství, jak zakusit sounáležitost 
s  celosvětovou církví a  s  pape-
žem. Obracíme se zvláště na 
vás mladé, kteří jste se ještě pro 
tuto pouť nerozhodli, abyste této 

možnosti využili. Přihlásit se je 
možné na webu: krakov2016.sig-
naly.cz. 
• 17. 9. děkanátní pouť ke svaté 
bráně do Kostelního Vydří
Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 8. 7.Dolní Bory 18 h Mše 
sv.: Na vlastní úmysl. Neděle 
15.  neděle v  mezidobí. 10. 7.2 
Horní Bory 9.45 Mše sv.: Za Cy-
rila Marka a rodiče, rodiče Prud-
kovy a syna, živou a † přízeň. 

Josef Drlíček

Sbor dobrovolných hasičů Křižanov nesouhlasí s přeložením svého čle-
na jak sboru, tak jednotky, hasiče-strojníka v jedné osobě P. Mgr. Tomáše 
Holcnera, který je od 1. 8. 2016 přeložen do farnosti Jaroměřice nad Rokyt-
nou. Velitel sboru Jiří Šibor říká, že zásadně s tímto přeložením jako sbor 
nesouhlasíme, ale nejde s tím bohužel nic dělat. Můžeme jen doufat, že To-
máše mezi sebe lidé v Jaroměřicích přijmou a samozřejmě pevně doufám, 
že ho přijme i tamní velitel do jejich jednotky a Tomáš bude moci ve své 
pomoci lidem nadále pokračovat. V Křižanovské farnosti působí bezmála 
10 let, od r. 2007. Členy hasičského sboru byl tehdy požádán, aby v neděli 
2. září 2007 požehnal novému hasičského vozu CAS 20 Tatra Terrno. Tak 
vzniklo přátelství s místními hasiči. Jako bývalý profesionální řidič mohl 
být hasičům užitečný, a  tudíž s kamarádstvím vzniklo něco víc a stal se 
hasičem v jednotce. Fara stojí nedaleko hasičské zbrojnice. Od pondělí do 
soboty v dopoledních hodinách, když je většina členů jednotky v práci, má 
relativně volno, a tudíž je dobrou posilou na výjezd jednotky. Doplnil si po-
třebná hasičská školení a stal se právoplatným členem jednotky SDH obce. 
Ve sboru získal vážnost a bližší přístup k lidem. Pro rozvoj hasičstva v regi-
onu udělal hodně práce. Všichni jsme ho mohli vidět při žehnání praporů, 
vozidel, hasičských svatbách i posledních rozloučeních. Nikdy svoji víru 
nikomu nevnucoval, ale všichni byli rádi, když ho na akci měli. Svou při-
rozenou autoritou byl oporou všem hasičům. Stačilo vědět, že tady je, když 
bude potřeba.                                                               Text a foto: David Dvořáček

Křižanovští hasiči 
nesouhlasí s přeložením 
oblíbeného knězeRosnička zelená (též rosnička stromová; Hyla arborea)

Rosnička zelená patří mezi naše nejkrásnější žáby a  je jednou z nej-
menších žab v Česku. Dříve byla hojným druhem. Lidé si ji brali domů, 
protože věřili, že umí předpovídat počasí. Dnes je bohužel těžké se s ní 
potkat, v důsledku ničení jejího přirozeného prostředí. 

Její zbarvení se mění od světle 
zelené na tmavě zelenou, na-
žloutlou, šedou nebo dokon-
ce až na nahnědlou. Zadní 
končetiny má znatelně sil-
nější než přední, což jí umož-
ňuje rychlé skákání. Na obou 
končetinách má přilnavé ter-
číky určené pro šplhání a  na 
poměrně kulaté hlavě a  na 
bocích nápadný vodorovný 
černý proužek, který se táh-
ne od nozder přes oko a ušní 
bubínek až k předním konče-
tinám. Obě pohlaví jsou si na 
první pohled velice podobná, 
ale bezpečnou odlišností je 
samcův hnědožlutý vak na 

hrdle. Pulci jsou černohnědí, zlatavě tečkovaní, později zelenaví. 
Rosnička zelená má velice charakteristický skřek. Samec skřehotá pomocí 
hnědožlutého vaku na hrdle, který se skřehotáním nafukuje. 
Skřehotání rosničky zelené je nejvýraznější v období rozmnožování, 
ale hojně skřehotá i mimo toto období. Na svou drobnou velikost je 
její skřek až neuvěřitelně hlasitý a  je slyšet i na vzdálenost několika 
kilometrů, což z ní činí nejhlasitější žábu Evropy.
Rosnička zelená je především noční živočich. Často však bývá aktivní 
i ve dne. Je typickou šplhavou žábou, která tráví většinu života ve slun-
ných křovinatých a  stromovitých porostech, v  listnatých hájích a na 
močálech. Vodu vyhledává v květnu, kdy probíhá páření.
Přezimuje na dně stojatých vod nebo zahrabaná v různých norách a dě-
rách v zemi. Živí se drobným létajícím hmyzem, pavouky a jinými bezob-
ratlými živočichy. Kořisti se často zmocňuje skokem, při polykání kořisti 
si pomáhá předníma nohama, na patře má rosnička zuby.
Pulci se živí nálevníky a drobným planktonem, poté přijímají jakou-
koli živočišnou potravu, kterou jsou schopni pozřít. 
Rosnička zelená je zákonem přísně chráněná. Nejvíce ji ohrožuje rušení 

vodních nádrží, ve kterých se množí, a likvidace zarostlých mokřin a tůní, 
obecně tedy ničení přirozeného biotopu. Mezi hlavní hrozby patří i rybní-
kářství, tj. intenzivní hnojení rybníků, kvůli kterému dochází k takovému 
nahromadění organických látek, že zabíjí mladé pulce, čímž hynou celé 
vzácné populace.
Text a fotografie Ondřej Pelánek, vítěz Wildlife photography of the year 2015

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež Wellmez (dále jen 
NZDM), které funguje pod zášti-
tou Oblastní charity Žďár nad Sá-
zavou, poskytuje svým uživatelům 
ve Velkém Meziříčí péči jak přímo 
v  klubu Wellmez, tak i  v  terénu. 
Nedílnou součástí NZDM Well-
mez je i  schopnost pracovníků 
průběžně učit děti a mládež smy-
sluplně trávit volný čas a vyvarovat 
se tak některých problémům, které 
jim zvláště o  prázdninách hrozí. 
Z toho důvodu byla připravena sé-
rie akcí, která na oba tyto podněty 
reagovala.
Na konci dubna proběhla s uživa-
teli „Opíkačka v terénu“, kde díky 
sponzorskému daru firmy Řeznic-
tví Mynář a syn, které poskytlo na 
tuto akci špekáčky, měl možnost 
každý bez rozdílu finanční situace 
v rodině opéci si dobrou masovou 
pochoutku.
V květnu si mohli uživatelé navrh-
nout nová pravidla na klubu, nebo 
zjistit v  jaké fázi služby se právě 

nacházejí, a to díky aktivitě „Mapa 
cesty klubem“.
Na Den dětí 1. 6. 2016 proběhla 
„Prázdninová stezka nebezpečí“, 
kde se uživatelé mohli dozvědět 
něco o nástrahách letních měsíců 
jako např. nebezpečí brigády na 
černo, koupání v  neznámých vo-
dách, požívání alkoholu nezletilý-
mi a další. Celá akce byla završena 
společným „Piknikem v zámečá-
ku“.
„S  uživateli často řešíme závažná 
témata, která se týkají problémů 
v rodině, ve škole či experimentová-
ní s návykovými látkami, a proto je 
potřeba situaci někdy odlehčit a za-
měřit se na oddychovější aktivity. 
Naše předprázdninové akce byly 
plánovány jako zábavné i vzděláva-
cí zároveň, a tak věříme, že si je naši 
uživatelé v pohodě užili a načerpali 
síly na celé prázdniny i do nového 
školního roku,“ sdělila závěrem 
Mgr.  Martina Horníčková, ve-
doucí NZDM Wellmez.

Tým NZDM Wellmez

Wellmez připravil 
své uživatele na prázdniny

Bezpečné cesty
Jeden bázlivý člověk, který se během dovolené procházel přístavem 
podél malých rybářských lodí, se zadíval na  moře a  všimnul si, že 
moře začíná být značně neklidné. Oslovil staršího rybáře, který zrovna 
vystupoval z lodi, a ptal se, zdali se nebojí vyplout na moře, když moře 
skýtá tolik nebezpečí. Bázlivě říká: „Je možné, že tam příteli najdete 
i smrt!“ Rybář klidně odpověděl: „ Je to možné“.  A ptal se dál: „Kde 
zemřel váš otec a děd? Rybář odpověděl: „ Na moři“. Chvilku bylo ti-
cho. Pak se začal ptát rybář: „Kde zemřel váš pan otec a děd?“ Bázlivec 
odpověděl „v posteli“.  Na  to zase starý rybář:„ Pane, vy se nebojíte 
večer lehnout do postele?“

Prožíváme různé obavy z reálných, z méně reálných nebo někdy ne-
reálných nebezpečí. 
V tradici církve je modlitba, za ty, kdo jsou na cestách. Patronem pout-
níků, cestujících, řidičů, pilotů, leteckých záchranářů je svatý Kryštof. 
Toto je nejznámější legenda. Vypráví o muži jménem Reprobus. Byl 
to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů. 
Když zjistil, že se jeho král bojí ďábla, dal se do  služeb ďábla. Shle-
dal, že se ďábel bojí znamení kříže. Od jednoho poutníka se dozvěděl, 
že Ježíš Kristus je ten, koho se ďábel bojí. Reprobus mu chtěl sloužit. 
Poutník mu řekl, že bude Kristu sloužit tím, když bude přepravovat 

pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel přes řeku dítě. Dítě 
bylo stále těžší a těžší. Obr se tomu velice divil a požádal dítě o vysvět-
lení. Dítě mu řeklo, že je Ježíš Kristus, král, kterého hledal. Nesl spolu 
s ním na ramenou všechnu tíhu světa. Obr mu nevěřil a požádal dítě 
o zázrak. Obrova mohutná hůl, o kterou se opíral při přenášení lidí 
přes řeku, se zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Ježíš 
obra pokřtil a dal mu jméno Christophorus, což v  řečtině znamená 
Ten, kdo nosí Krista.
Svoje cesty odevzdávejme na přímluvu sv. Kryštofa do rukou Božích.                                         
P. Pavel Šenkyřík

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – oddělení ediční a tex-
tologické, tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla, Vyso-
ká škola kreativní komunikace (Praha) – katedra literární tvorby, 
Spolek Dobrá čeština ve spolupráci s obcí Tasov, tasovskou řím-
skokatolickou farností, základní školou a sdružením Slepíši, z. s. 
pořádají 16. a 17. září 2016 v Tasově na mezinárodní konferenci 
a setkání čtenářů
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury?

Jakub Deml a literární tradice
V roce 55. výročí úmrtí Jakuba Demla chceme společně s bohe-
misty, spisovateli, literárními historiky, teoretiky i praktiky a čtenáři 
básníkových knih hledat souvislosti a stopy jeho díla v české a svě-
tové literatuře. 

Okénko pro rodice
Pravidelné Okénko pro rodiče připravuje pediatr MUDr. Jiří Kaše z Vel-
kého Meziříčí.
Dnes ještě k problematice chronického průjmu. Minule jsme psali o aler-
gii na bílkovinu kravského mléka. Dnes tedy o jednotce sice podobné, ale 
přeci etiologicky – původem - zcela jiné. Budeme se bavit o intoleranci 
laktózy. Laktóza je mléčný cukr a neschopnost organizmu jej trávit se pak 
nazývá intolerancí laktózy. Nejde tedy o nepřiměřenou alergickou reakci 
organizmu na bílkovinu kravského mléka, ale o jeho neschopnost trávit 
mléčný cukru – laktózu. Důvodem je nedostatek enzymu, který tento 
mléčný cukr v tenkém střevě štěpí, čili nedostatek laktázy. Nesnášenlivost 
potravin obsahujících laktózu postihuje cca 70% světové populace s vý-
raznými etnickými rozdíly! 
Jak se tato intolerance projevuje? Prakticky pouze příznaky ze strany trá-
vicího traktu, chybí tedy příznaky ze strany dýchacího ústrojí a také chybí 
kožní příznaky. Typické jsou bolesti břicha, nadýmání, plynatost a prů-
jmy po požití mléčných produktů. Potíže se většinou objevují po odstave-
ní od kojení od 5 let věku dítěte, mluvíme pak o tzv. primárním deficitu 
laktázy (primární laktózové intoleranci). Existuje i sekundární laktózová 
intolerance, většinou vzniká po některých onemocněních tenkého střeva 
(gastroenteritidy, celiakie atd.). Jak diagnostikujeme intoleranci laktózy? 
Jednoduše nejčastěji expozičním testem, kdy po vypití hrnku mléka sle-
dujeme eventuální nástup příznaků intolerance ze strany trávicího ústrojí. 
Samozřejmě existují další diagnostické možnosti (laktózový toleranční 
test, dechový vodíkový test, biopsie tenkého střeva, genetický test), ale 
k těm většinou není třeba přistupovat. A naopak eliminační test vylučuje 
ze stravy dítěte laktózu po dobu 2-4 týdnů a nahrazuje mléko v kojenecké 
stravě speciálním bezlaktózovým mlékem. 
Na závěr však je třeba dodat, že striktní bezmléčná dieta většinou při into-
leranci laktózy není nutná. Některé mléčné výrobky (např. jogurty, sýry….
(obsahují menší množství laktózy v důsledku činnosti bakterií mléčného 
kvašení.) Lze pak „ vytitrovat“, co vaše díte snese, a co ne….. 

Mějte se fajn vy i vaše děti! JK
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V neděli 3. 7. 2016 proběhlo v Oře-
chově-Ronově slavnostní otevření 
zrekonstruované hasičské zbrojni-
ce. Slavnost zahájil starosta SDH 
Michal Vížďa a přivítal hosty - mj. 
garanta okrsku Křižanov Karla 
Tomka, starostu okrsku Křižanov 
Zdenka Pařízka, velitele okrsku 
Křižanov Jaroslava Blahu, starostu 
okrsku Heřmanov Milana Kubíč-
ka a  místostarostku obce Blanku 
Komínkovou. V projevech Michal 
Vížďa seznámil přítomné s historií 
hasičské zbrojnice, B. Komínková 
ozřejmila průběh rekonstrukce. 
Za  VV OSH Žďár nad Sázavou 
všechny přítomné pozdravil Karel 

Tomek a poděkoval obci za podpo-
ru dobrovolných hasičů. Novému 
objektu požehnal kaplan farnosti 
Osová Bítýška P.  Mgr.  Karel Ada-
mec. Pro obyvatele obce a  hosty 
byla připravena prohlídka zbrojni-
ce a zasedací místnosti sboru, kde 
byla připravena výstava modelů 
hasičských a  záchranářských vo-
zidel, historické uniformy, přilby 
a řada vítězných trofejí. Především 
pro děti byl připravený bohatý 
doprovodný program – skákací 
hrad, soutěžní disciplíny – střelba 
ze vzduchovky, požární útok pro 
nejmenší, smývatelné tetování. 
Před hasičskou zbrojnicí byla vy-

stavena součastná i  historická zá-
sahová technika - CAS 24 Tatra 
Terrno SDH Křižanov a  technika 
domácího sboru DA Praga V3S, re-
konstruovaná PPS 12, PS Stratílek 
Vysoké Mýto, džberová ruční stří-
kačka. V  garáži si mohli návštěv-
níci i  hosté prohlédnout výstavu 
historických i novodobých fotogra-
fií. Areálem se nesla vůně pečené 
kýty a ani žízní nikdo netrpěl. Celý 
průběh slavnostního odpoledne 
sledoval velký počet místních ob-
čanů. Společenským posezením 

byla oslava ve večerních hodinách 
ukončena.
SDH je nejstarší fungující složkou 
v  obci. Po  jeho založení v  r. 1923 
přidělilo tehdejší obecní zastupi-
telstvo hasičům pozemek na  stav-
bu hasičské zbrojnice, která byla 
dokončena a  slavnostně otevřena 
v roce 1930. Původní stavba se na-
cházela v místě současného KD.
Stavba dnešní hasičské zbrojnice 
byla zahájena v  roce 1969 a  byla 
dokončena v  roce 1973. Slavnost-
ní předání do  užívání proběhlo 

při příležitosti oslav 50. výročí za-
ložení sboru. Stavba rekonstrukci 
po  40 letech užívání nutně potře-
bovala. První plány se začaly tvo-
řit již v  roce 2010. Zastupitelstvo 
obce na  svém zasedání 8. 2. 2013 
schválilo projektovou dokumentaci 
a na  jaře 2014 se začalo s  rozšíře-
ním a půdní vestavbou. V první fázi 
byla kompletně vyměněna střecha, 
rozšířena garáž a  vyměněna vrata 
za vysunovací s elektrickým poho-
nem. Zrušeno bylo vnitřní schodi-
ště a  bylo vybudováno nové, usa-
dila se jímka, vyměněna byla okna 
a  dveře. V  podkroví budovy byla 
vybudována společenská místnost 

pro jednání hasičů vč. sociálního 
zařízení. Budova byla následně 
kompletně zateplena a dostala no-
vou fasádu. V říjnu 2015 byla kom-
pletní rekonstrukce dokončena. 
Celkové náklady byly 2 900 000 Kč 
- 1 300 000 bylo z rozpočtu obce 
a 1 600 000 dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj získané v soutěži 
Vesnice roku v roce 2013 za Mod-
rou stuhu a v roce 2014 za Zlatou 
stuhu. V  roce 2016 se prováděly 
vnitřní omítky, rozvody elektřiny 
a další dokončovací práce, na nichž 
se brigádnicky podíleli také členové 
sboru SDH.

Text a foto: David Dvořáček

V Ořechově-Ronově zrekonstruovali hasičskou zbrojnici

V sobotu 2. 7. 2016 od ranních hodin probíhal v hasičské zbrojnici ve 
Velkém Meziříčí den otevřených dveří. Zde si každý mohl prohléd-
nout současnou techniku jak dobrovolných hasičů, tak i HZS Kraje 

Vysočina, požární stanice Velké Meziříčí. Akce se konala u příležitosti 
145. výročí SDH ve Velkém Meziříčí. Součástí byla také výstava na 
toto téma v Jupiter clubu.                                 -dd, red, foto: David Dvořáček

Hasiči v Meziříčí ukázali zázemí i techniku

Majitel velkomeziříčského panství, velkostatkář, rybníkář a  lesník 
JUDr. František Maria Alfréd hrabě z Harrachu vlastnil ve Velkém Me-
ziříčí rozsáhlý velkostatek. Byl příznivcem a propagátorem automobilis-
mu a technického pokroku.
Pro ochranu svého majetku založil zámecký hasičský sbor dle bývalého 
člena sboru Františka Navrátila v roce 1923. Dne 25. dubna 1931 bylo 
výnosem Zemského úřadu v Brně vzato na vědomí zřízení zámeckého 
hasičského sboru ve Velkém Meziříčí. Starostou i náčelníkem 14 člen-
ného sboru byl vrchní rada a ředitel Velkostatku Václav Škvařil, pod-
náčelníkem Dr. ing. Vasil Čermájev, správce rybníkářství, pokladníkem 
a jednatelem byl František Šenk, lesní správce.
Zámecký hasičský sbor byl zrušen v  roce 1946. Dne 24. června 1946 
převzal městský hasičský sbor výstroj a výzbroj od zámeckého sboru, 
který byl v tomto roce zrušen.
Zámecký sbor vlastnil mimo běžné vybavení sboru i automobilní stří-
kačku Chassis Fiat, kterou přestavěly Hasičské závody a. s. Praha Smí-
chov pro velkostatek Velké Meziříčí.                        Text: David Dvořáček, 

foto: archiv

František Harrach založil zámecký hasičský sbor. 
Ten vlastnil i automobilní stříkačku Chassis Fiat

V Kochánově slavili 80. 
výročí založení SDH

V  sobotu 2. července se v  Ko-
chánově konala oslava 80. výročí 
založení Sboru dobrovolných ha-
sičů. V  10.30 sloužil mši svatou 
v místní kapli sv. Cyrila a Meto-
děje P. Blažej Hejtmánek. Odpo-
ledne pak následovala druhá část 
programu, zahájena slavnostním 
průvodem s  prapory od  hasič-
ské zbrojnice na  výletiště. Tam 
starosta hasičů Stanislav Sojka, 
starosta obce Antonín Račický 
a člen výkonného výboru okres-
ního Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska Karel Tomek 
po  úvodních projevech předa-
li členům sboru čestná uzná-

ní a  pamětní listy. Následovaly 
ukázky historických stříkaček 
SDH Lavičky, Blízkov a  Černá. 
Poté požární útoky předvedla 
i  domácí družstva. Jako první si 
odbylo svoji premiéru družstvo 
přípravky (děti do 6 let), po nich 
mladší žáci (6 - 11 let) a  starší 
žáci (do 15 let). Dále mohli pří-
tomní zhlédnout i ukázky útoků 
žen a mužů. Pro zpestření odpo-
ledne ukázal p.  Augustin výcvik 
dravců. Během celého odpoled-
ního programu hrála dechová 
hudba Ladislava Prudíka.

Text: Zdeňka Čermáková, 
foto: Marie Pokorná
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V Šeborově u Velkého Meziříčí proběhla na konci 
letošního června velká akce s názvem Truckshow. 
Tradičně se jí také zúčastnili uživatelé denního 
stacionáře Nesa. Velkým zážitkem byla již samot-
ná cesta do Šeborova, při které potkali tzv. Spa-
nilou jízdu. Blikání, troubení a  mávání nebralo 
konce. Kolona nablýskaných vozů projížděla více 
než 20 minut. Na pláni farmy rodiny Uchytilovy 
pak uživatelé obdivovali všechny vozy znovu. Do 
některých bylo možno „nakouknout“ a přímo si 

vychutnat jejich novotou vonicí kabiny, u dalších 
nostalgicky zavzpomínat na časy minulé. 
Uživatelé Nesy se připojili k  fandícím divákům 
u závodní dráhy, kde si trucky měřily síly při jízdě 
zručnosti. Dokonce se jedné této jízdy zúčastni-
li. Nastoupili na palubu autobusu Škoda RTO – 
stařičkého veterána, který závodní trať ukázkově 
projel.
Podobně jako v předchozích letech se i letos po-
řádající firma DVOŘÁK TRUCK – SERVIS s.r.o. 
rozhodla dobrovolné vstupné věnovat dennímu 
stacionáři Nesa z Velkého Meziříčí, který je služ-
bou Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Za výtěžek 9 627 Kč patří poděkování pořadate-
lům Truckshow i všem příchozím, kteří na dobro-
volné vstupné přispěli.                   Radka Uchytilová, 

pracovnice denního stacionáře Nesa

Sportovci sportovního klubu z Velkého Meziří-
čí se opět umístili na skvělé pozici.

V neděli 26. 6. 2016 se Milan Bartůněk zúčastnil 
MČR Spastic Handicap v  cyklistice na  Masary-
kově okruhu v  Brně. Závodnici podle postižení 
byli rozděleni do 7 skupin a každá skupina odjela 
různý počet okruhů. Milan závodil ve  skupině 
handbike a od startu ho čekaly 4 okruhy o celko-
vé délce 21,612 km. Milan dojel na 1. místě, jeho 
výkon ocenila paní Ivana Ulmanová, výkonná 
ředitelka a předsedkyně představenstva Masary-

kova okruhu v Brně, která předávala medaili těm 
nejlepším. Milan bral tyto závody jako přípravu 
na následující cyklistické klání.
Závěsné kuželky v Milovicích u Hořic.
Družstvo HSC VM ve  složení Jan Coufal, Bo-
humír Dvořák, Jiří Charvát a  Stanislav Hájek 
se první prázdninovou sobotu zúčastnilo ce-
lorepublikové soutěže a  3. kola v  závěsném ku-
želníku. Na tento turnaj se prezentovalo celkem 
13 družstev. Velkomeziříčské družstvo odehrálo 
v tomto dni asi jeden z nejlepších turnajů přede-
vším vyrovnaností všech členů družstva. 

Po  třetím místě z  Březejce se 
v Milovicích toto družstvo umís-
tilo i  po  odečtu handicapu 8 
bodů na  stupni nejvyšším, jako 
jediní přesáhli v konečném sou-
čtu hranici 400 bodů, poprvé 
v  historii tohoto integrovaného 
sportu porazili suverénní druž-
stvo Slavíku z Liberce.
Sportovní klub děkuje všem 
sponzorům, kteří naše aktivity 
v  tomto roce podporují. Dále 
mediálnímu partneru, kterým 
jsou Medříčské listy.             -jch-
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9. července 2016
 v 9.00 hodin

turnaj v malé ko-
pané 
O pohár obce 
Lhotky.

Fotbalové hřiště ve 
Lhotkách.

Pátek | 12. srpna 2016 | 8.00

AUTOCOLOR WATER BOULDER GAMES 2016
Délka: 3 dny | Místo: žádné | Počet sporťáků: 99
Odkaz: http://scvm.cz?view=match&id=22409
Oblíbené letní lezení nad vodou už v srpnu!
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM:
Na co všechno se můžete těšit a jak vše bude probíhat?
Pátek 12. 8.
Od 8 h budou připravené závodní cesty a děti tak mohou vše během dvou 
hodin natrénovat. V 10 h začnou závodit.
Stejně jako loni se leze na rychlost ve dvojici, rychlejší postupuje. Caparti 
dostanou záchranné vesty a budeme samozřejmě všichni dohlížet na bez-
pečnost včetně zdravotníka a záchranáře.
Finále dětí se odehraje po 12 h a cca od 15 h bude připravena kvalifikační 
cesta pro dospěláky na zkoušení.
15.00 – 00.00 dobrovolný trénink kvalifikační, semifinálové i finálové cesty
 po celý den registrace
 pití Joker Cider, večerní promítání!
22.00 slackline show
Sobota 13. 8.
 7.00 – 9.30 registrace, trénink kvalifikační cesty
 9.30 – cca 17.00 kvalifikace (obtížnost max 7UIAA)
17.00 – 18.00 slackline show II, finále skoky do vody
18.00 – 20.00 pavouk 32 nejrychlejších (obtížnost max 8UIAA)
20.00 GRANDE FINÁLE! (obtížnost max 8+UIAA)
V průběhu dne budeme soutěžit na slacklině nad vodou, skákat do vody, 
okázale se bavit a pít Joker Cider!
od 21.00 mejdlo a pití Joker Cideru s... to je na vás :-)?!
Neděle 14. 8. - volná zábava!

Envirocup –
Pohodová devítka 
Velká Bíteš
Neděle 18. září od 17 hodin
Délka: 4 hodiny
Další ze série vytrvalostních 
závodů Enviroup 2016. Ten-
tokrát budeme běhat ve Velké 
Bíteši, těšíme se na vás!
Přihlašování a více info na 
www.envirocup.cz

Výtěžek z Truckshow darovali Nese

Hendikepovaní sportovci zazářili

V  minulém čísle jste si moh-
li přečíst rozhovor s  hokejistou 
Pavlem Zachou., který koncem 
loňské sezony nastoupil k první-

mu zápasu v NHL. V dresu New 
Jersey Devils nastoupil po  boku 
Patrika Eliáše a  připsal si první 
dva body v  této nejprestižnější 
hokejové lize. Nyní přinášíme 
pokračování.
Jak probíhal předzápasový re-
žim?
Když jsem přiletěl, tak jsem se 
prvně bavil s manažerem. Říkal , 

že je rád, že jsem tam. Bavili jsme 
se hlavně o sezoně, jak probíhala. 
Pak jsem se v  kabině pozdravil 
s  maséry. Trenéři si mě potom 
zavolali a  říkali, ať nejsem ner-
vózní, a s kým budu hrát. Hlavně 
mi řekli, ať si užiji svůj první zá-
pas v NHL.
Většinou v  deset je led, takže 
tam přijedeme okolo 8.45. Máme 
týmovou, asi třicetiminutovou 
rozcvičku, pak je 45 minut roz-
bruslení. Poté se jde na hotel ve-
dle zimáku, kde máte povinnost 
jít se vyspat před zápasem. Když 
je zápas v sedm hodin, tak v pět 
přijdete na  zimák. Následuje asi 
25-30 minut týmové video, poté 
ještě video týkající se přesilovek 
a oslabení, takže to celkem zabe-
re asi čtyřicet minut. Pak si udě-
láte svoji rozcvičku, co potřebu-
jete. Poté už je rozbruslení.
A co třeba nervozita?
Před zápasem i při rozbruslení 
jsem byl hodně nervózní, proto-
že, když jste nováčci, tak musíte 

asi minutu jezdit sami po  ledě 
a  až pak přijedou ostatní hráči 
(úsměv). Ale když už jsem byl 
s dalšími hráči na ledě, tak už je 
to o  něčem jiném. Jak jsem šel 
na  buly, tak už jsem se soustře-
dil pouze na  hokej. Atmosféra 
byla samozřejmě výborná, bylo 
vyprodáno. Takže to také bylo 
neskutečné. 
První zápas jste odehrál s Eliá-
šem. Jaké byly Vaše pocity?
Když jsem hrál s  Eliášem, tak 
jsem se cítil sebevědomější, že 
mi věří, že s  ním dokážu hrát. 
Já jsem si velmi užil ten zápas, 
jenom jsem se usmíval. Protože 
jsem hrál první zápas v NHL, na-
víc k tomu s Eliášem a ještě se vy-
hrálo. Prostě to byl můj splněný 
sen. Hrál jsem pro zábavu, a tak 
by to mělo být. Oni mi říkali, 
že ze mě sálala zábava z hokeje 
a i díky tomu jsem schopen před-
vést takový výkon. Přece jenom 
na  tom Development kempu 
bylo vidět, že nervozita byla. Pro 

každého hráče je těžké se bavit, 
když cítíte velký tlak.
Proběhlo zhodnocení sezony, ať 
týmové nebo individuální?
Prvně jsme měli zhodnocení 
jako celek. Po  zápase přišel tre-
nér a  zhodnotil sezonu asi dva-
cetiminutovým proslovem. Pak 
přišli novináři, kteří tam byli 
asi hodinu. To byla nejhorší věc 
(úsměv). Protože můžou chodit 
do  kabiny, což se v  Evropě ne-
dělá. Musím si na  to zvyknout, 
hlavně po  tréninku. V  Sarnii 
(kanadské juniorce) tam nikdo 
za námi nechodil a v Devils při-
jde dvacet novinářů s kamerami, 
tak z  toho jsem byl překvapený. 
Po  skončení sezony na  „farmě“ 
v Albany (záložní tým NJ Devils) 
byl mítink s trenéry a manažery. 
Hlavně byli pozitivní, zejména 
i  díky sezoně, kterou jsem měl 
v  juniorce. Prý bylo vidět, že 
jsem se zlepšil, povedl se debut 
v NHL, i farmu hodnotili dobře.

Připravil: Aleš Horký

Pavel Zacha dosáhl svého snu a první zápas v NHL si užil 
Pavel Zacha 
Narodil se 6. dubna 1997 v Brně, hokejově vyrůstal mimo jiné také 
ve Velkém Meziříčí, kde má rodinné zázemí dodnes. V mládežnic-
kých kategoriích nejvíce sezon odehrál za týmy Brna a Liberce.
V dresu Bílých tygrů Liberec si v šestnácti letech připsal první start 
v extralize dospělých, při kterém hned také skóroval. Celkově  nastou-
pil k 38 zápasům a získal 8 bodů.
V červenci 2014 ho draftoval z první pozice CHL draftu kanadský 
juniorský tým Sarnia Sting. Za  ně odehrál dvě sezony v  kanadské 
juniorské lize Ontario Hockey League. Zde si v 88 zápasech připsal 
98 kanadských bodů (44 branek a 54 asistencí). V play off odehrál 
celkem 12 utkání, ve kterých zaznamenal 16 bodů.
Loni v červnu Pavla Zachu draftoval již v prvním kole draftu NHL 
jako celkově šestého hráče tým New Jersey Devils.
Svůj první zápas v NHL odehrál za Devils koncem sezony 2015/2016, 
ve kterém nastoupil s Patrikem Eliášem v jedné formaci a připsal si 
dvě asistence a čtyři plusové body.
Po skončení letošní sezony OHL a NHL ještě hrál v záložním týmu 
Albany Devils v seniorské kanadské soutěži AHL. Zde včetně play off 
nastoupil k osmi utkáním, ve kterých vstřelil dvě branky a na čtyři 
nahrál.
Pavel Zacha reprezentoval ČR na  třech světových šampionátech 
do 18 let a také třikrát si zahrál na MS do 20 let. Největšího úspěchu 
dosáhl s reprezentační „osmnáctkou“, když předloni vybojovali světo-
vé stříbrné medaile.

Sklenský pohár: 2. místo získaly Bory
V neděli 3. července 2016 se usku-
tečnil ve Skleném nad Oslavou již 
41. ročník pravděpodobně nejstar-
šího turnaje v malé kopané na okre-
se Žďár nad Sázavou „SKLENSKÝ 
POHÁR“. Turnaje se zúčastnilo 13 
mužstev, bylo odehráno 30 zápasů. 
Vítězem se stalo mužstvo MEDIK 
NOVÉ MĚSTO, které v drama-
tickém finálovém zápase porazilo 
BORY 4:3, když už prohrávalo 0:3.
Na třetím místě skončilo mužstvo 
BANÁNI NOVÉ MĚSTO, 4. místo 
patřilo RAČICÍM.

Čtvrtfinále:
BANÁNI NOVÉ MĚSTO -
JÍVOVÍ                                                4 : 0
MEDIK NOVÉ MĚSTO - 
GRÉMIO KŘIŽANOV                 2 : 1
BORY- RADENICE                    1 : 0
RAČIC - SKLENÉ                     10 : 2
Semifinále
MEDIK NOVÉ MĚSTO   -
BANÁNI NOVÉ MĚSTO          1 : 0
BORY - RAČICE                          6 : 3

o 3. místo – penaltový rozstřel
BANÁNI NOVÉ MĚSTO -
RAČICE                                        7 : 6
FINÁLE 41. ročníku
MEDIK NOVÉ MĚSTO -
BORY                                            4 : 3

Nejlepší hráč turnaje:
POLNICKÝ Libor (MEDIK 
NOVĚ MĚSTO)
Nejlepší brankář turnaje:

ŠTRYNCL Michal (JÍVOVÍ)
Nejlepší obránce turnaje:
ZEMAN Radim (SKLENÉ)
Nejlepší útočník turnaje:
HÁJEK Michal (RAČICE)
Nejlepší střelec turnaje:
ŠMÍDA Michal (BANÁNI NOVÉ 
MĚSTO)
Nejtechničtější hráč:
OCHRANA Miroslav (BORY)

Text a foto: Josef Bajer


